РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ОСНОВНОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ОСНОВНОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ
Члан 1.
У Закону о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр.
44/17, 31/18, 84/19 и 35/20), у члану 42. послије става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
„(7) Министар доноси правилник о стандардима квалитета уџбеника за основну школу.“.
Члан 2.
У члану 52. послије става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
„(7) За ученике који исказују посебна интересовања организује се факултативна настава.“.
Члан 3.
У члану 104. послије става 9. додаје се нови став 10, који гласи:
„(10) Министар, на приједлог Завода, доноси Правилник о стандардима рада педагога,
психолога, социјалног радника и дефектолога у васпитно – образовним установама
Републике Српске.“.
Члан 4.
У члану 106. став 2. мијења се и гласи:
„(2) Наставу у другој тријади у четвртом и петом разреду изводи наставник разредне
наставе и предметни наставник других предмета, а наставу у шестом разреду изводе
наставници предметне наставе.“.
Члан 5.
У члану 109. став 1. мијења се и гласи:
„(1) Педагог, психолог, социјални радник и дефектолог обављају послове у складу са
правилником из члана 104. став 10. овог Закона и актом о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста.“.
Ст. 2, 3. и 4. бришу се.
Досадашњи став 5. постаје став 2.
Члан 6.

У члану 112. став 11. мијења се и гласи:
„(11) Министар рјешењем именује комисију за полагање стручног испита (у даљем тексту:
Комисија) и утврђује висину накнаде члановима Комисије који нису запослени у
Министарству, а која износи за предсједника Комисије 10%, а за члана Комисије 5%
најниже плате након опорезивања у Републици за мјесец који претходи мјесецу у којем
се полаже стручни испит.“.

Члан 7.
У члану 142. послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„(4) Помоћник директора се именује на мандат који не може бити дужи од мандата
директора који га је именовао.“.
Досадашњи ст. 4, 5, 6, 7. и 8. постају ст. 5, 6, 7, 8. и 9.
Члан 8.
У члану 171. послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„(4) Министар, на приједлог Завода, доноси правилник о поступку спровођења стручно –
педагошком надзора у основној школи.“.
Члан 9.
У члану 172. у ставу 3. послије ријечи: „став 1. овог закона“ додају се запета и ријечи: „као
и над радом актива директора,“.
Члан 10.
Послије члана 179 а. додаје се нови чл. 179 б, који гласе:
„Члан 179 б.
Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог Закона донијети
правилнике:
1) о стандардима квалитета уџбеника за основну школу ( члан 42. став 7),
2) о стандардима рада педагога, психолога, социјалног радника и дефектолога у
васпитно – образовним установама Републике Српске (члан 104.став 10),
3) о поступку спровођења стручно‐педагошког надзора у основној школи ( члан 171.
став 4).“.
Члан 11.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“.
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